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Identificação
Promotoria Campo Largo - 2ª Promotoria [50]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0023.16.000279-8

Membro responsável BRUNO VAGAES [92]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Encerramento de todos os cadernos policiais instaurados até

31/12/2011 ao final do prazo de um ano; implementação de
rotina padronizada de análise dos inquéritos policiais, desde a
chegada da Delegacia à saída para o cartório criminal,
baseada nos quesitos prioridade legal e ano crescente de
instauração, com a adoção de uma verdadeira "linha de
produção" em que são priorizadas as denúncias e os
inquéritos que deverão sofrer novas diligências, a cargo da
própria equipe ministerial ou da Polícia Civil; anotação de
etiqueta em capa destinada ao acompanhamento de prazos
prescricionais e de diligências expressamente indicadas em
100 % dos cadernos; adoção de dinâmica instrutiva oficiosa,
com realização de diligências que não sejam exclusivas ou
eminentemente de natureza policial, como a mera juntada de
documentos faltantes; criação de links telefônicos e
telemáticos diretos, para estas finalidades, com a Guarda
Municipal, Companhia da Polícia Militar, Delegacia de Polícia
Civil, IML e Instituto de Criminalística.

Objetivo Diminuição do grande passivo de inquéritos policiais em
trâmite perante o Foro Regional de Campo Largo, sobretudo
os já antigos, procurando-se evitar dilações sucessivas ao
longo dos anos, sem qualquer movimentação por parte da
autoridade policial. Busca-se a melhora na qualidade do
apurado e a diminuição do tempo de investigação,
minorando-se o risco de prescrição da pretensão punitiva.

Área de Atuação Criminal
Palavra Chave Inquéritos Policiais
Meta Diminuição do passivo de inquéritos policiais, melhora

qualidade da investigação e redução do tempo de
investigação.

Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0023.16.000279-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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